
Notulen MR-vergadering  
Datum:  21-11--2017 
Aanwezig: Marc, Ilona, Bart, Gea, Judith, Greetje, Mirjam, Wyni, Frank 
 
Opening 

- Dit is de eerste vergadering na de verkiezingen in de nieuwe samenstelling. We starten met 
een kort voorstelrondje. 

- Aangezien Bart dit schooljaar meer directiedagen heeft, zal Jan niet meer bij elke vergadering 
aanwezig zijn. 

 
Mededelingen/ Ingekomen stukken 

- We zijn gestart met het schoolfruit (woensdag t/m vrijdag). Dit project loopt twintig weken 
en elke week krijgen alle ouders via de mail welk fruit de komende week aanwezig is. 

- Lang leve de muziekshow is voor onze school positief afgelopen (gewonnen). Voor het 
optreden in Ahoy stelt OPON 2 bussen beschikbaar en de gemeente stelt 60 entreekaarten 
beschikbaar (naast het aantal entreekaarten die via de organisatie zijn toegekend). 

- Dit is het laatste jaar dat we subsidie krijgen vanuit Muziekimpuls. Carolien is dit jaar gestart 
met de opleiding muziek coördinator. 

- Na de kerstvakantie starten we met een vierde kleutergroep. Jolanda Zomer en Yvonne de 
Vries gaan deze groep draaien. 

 
Verslag vergadering 22 juni 2017 

- Goedgekeurd. 
 

 Verslag vergadering 19 september 2017 
- Verkiezingen zijn goed verlopen. Vergeleken met de laatste paar jaar mogen we ook zeer 

tevreden zijn met de hoeveelheid aanmeldingen. 
 
Taakverdeling binnen de MR 
 

Taak Wie 

Voorzitterschap Marc 

Lid GMR Ilona 

Notulist Frank 

Leerlingenraad Greetje 

Bijwonen thema avonden o.i.d. Wyni 

 
- Daarnaast zijn er regelmatig taken die voor een bepaald jaar of bepaalde periode van 

toepassing zijn. Zowel Judith, Mirjam en Gea geven aan deze taak op zich te nemen (waar 
nodig is). Dit geldt ook voor de overige MR leden. 

- Het krijgen van een beter contact met de O.V. wordt ook besproken. Na het bespreken van 
een aantal opties is ons voorstel dat 1 MR lid jaarlijks met een lid van de OV rond de tafel 
gaat om elkaars bezigheden kort te bespreken en of er ook onderwerpen zijn die met elkaar 
besproken mogen worden. Marc neemt contact op met OV om te informeren 
hoe zij tegen dit voorstel aankijken. 

 
 
 
 
 
 



Jaarverslag 
- Dit punt wordt een volgende vergadering besproken. 

 
Verkiezingen OPR SWV Passend Onderwijs 

- Het is niet duidelijk wat deze vacature inhoud, wat de taken zijn, tijdinverstering, 

etc. Bart informeert bij Jan en zodra hier meer bekend over is, laat Bart of Jan dit 

via de mail weten. 

 

Kennismakingsgesprekken bovenbouw 

- N.a.v. de vorige MR staat dit punt op de agenda voor een teambijeenkomst. Dit 

punt kan de volgende MR-vergadering op de agenda komen te staan. 

- Er is ook een ouderportaal in Parnassys. Is het een idee om te onderzoeken wat 

allemaal mogelijk is via het ouderportaal en te verdiepen in de privacy van alle 

betrokkenen. Bart vraagt iemand om ons goed te laten informeren omtrent dit 

punt. 

- Voorstel om na de voorlichting dit te gaan proberen als pilot met de groepen 7 en 

8. 

 

P.O. in actie 

- Brief bovenschools reeds ontvangen. 

 

Rondvraag 

- Greetje geeft haar correcte e-mailadres. 

- De volgende onderwerpen worden dit jaar goed en uitvoerig binnen de MR 

besproken: 

 Parnassys 

 Oudercontacten (in alle vormen) 

 Visie van de school (wordt 4 april in team besproken) 
 

 
 
 

 


